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Synpunkt

Förslag på ny text

Motiv till förslaget

Generellt skall bergkonstruktioner utformas så att drift,
underhåll och felavhjälpning kan utföras på ett effektivt
och arbetsmiljömässigt riktigt . Sidoutrymmet med trafik
ska vara tillpassade för vedlikeholds oppgaver i henhold
til effektivt vedlikeholdsarbete med bebehålen sikkerhet
og god arbetsmiljö (ergonomi utformning, nödvändigt,
arbetsplatsens storlek og buffertzon/ skyddszon
exempelvis TMA-skyddsfordon).

Sidoutrymmet är design med en platta på 750mm
bredd. Hänsyn behöver tas till genomföringar för
brunnar inom sidoutrymmet exempelvis
brandvatten, spolbrunnar och sandfång mm
(normalbredd på 600-1000mm). Vidare behöver
sidoutrymmer vara ergonomiskt tillpassat för
driftarbeten med brunnar dvs tillräckligt bredd och
djup för att kunna genomföra vedlikeholds
uppgavor (arbetsområde). Rapporten har inte tagit
Använd med fördel VegRAMS- filosofi for at benyttes
hänsyn till säkerhet och arbetsmiljö för personal
fastlegge drifts-, vedlikeholds- og rehabiliteringsmessige med vedlikeholdsoppgaver i sidoutrymmet.
premisser for nye koncept, planlegging, prosjektering og Trafikverket har också erfarenheter med kablar och
bygging av vegprosjekter.
ledningar i undergrund. Kablar,ledningar och
eventuellt brunnar kommer i högre grad hamna
under körbanan för vägtrafik med design T9,5 vilket
teknisk regelverket behöver ta ställning till.

Ny Profil Tunnel T9,5 följer Trafikverkets regelverk och krav för Tunnelbyggande
(TRVINFRA-00233 Version 1.0 2021). Trafikverket har inga synpunkter gällande
sakfrågan. Ny frihöjd i tunnel är högre i profil ny T9,5 (4,79m) än vad den
svenska standarden (4,7m).
Att minska en tunnels tvärsnittsarea kan innebära ökade risker vid brand. Del
rökfylls en mindre luftvolym snabbare än en stor, och dels kan återstrålning av
värme från väggarna påskynda brandförloppet i en smalare tunnel. Att det
föreslagna tunneltvärsnittet innebär en högre takhöjd är gynnsamt nära
branden, men den positiva effekten avtar efter några när röken transporteras i
tunnelns längsled och kyls ner, varvid röken fördelas över hela
tunneltvärsnittet. Min bedömning är att förslaget innebär en viss försämring av
brandsäkerheten i tunneln, allt annat oförändrat. Den lägre byggkostnaden kan
dock ge samhällsekonomiskt utrymme för andra säkerhetshöjande åtgärder,
som t.ex. sprinklerliknande brandbekämpningssystem. Om man kombinerar det
mindre tunneltvärsnittet med en sprinkler får man sannolikt en tunnel som är
både billigare och säkrare än dagens standardtunnel.
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Jag har inga synpunkter utifrån ett ”dispenstransportsperspektiv”. Eftersom
transportdispenser bara gäller nationellt, har vi ingen direkt påverkan på hur
våra motsvarigheter i Norge tillämpar färd i sina tunnlar.
(Vi har dock en löpande dialog och erfarenhetsutbyte med Statens vegvesen.
Normalt är villkoren för dispenstransporter i Norge strängare än i Sverige
eftersom deras vägnät generellt sett har en annan karaktär än vårt.)
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